ZARIADANIE PRE SENIOROV – DOMOV DÔCHODCOV BOJNICE
Janka Kráľa 547/17
972 01 Bojnice

ŽIADOSŤ
o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby
v zmysle zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
služba)
titul

Miesto pre podaciu pečiatku MsÚ

(Fyzickej osobe, ktorej sa má poskytovať sociálna

meno

priezvisko
rodné priezvisko

deň, mesiac a rok narodenia

miesto narodenia

rodinný stav

štátne občianstvo

telefonický kontakt

e-mail
trvalý pobyt – ulica, číslo, obec (mesto), PSČ
adresa pre korešpondenciu – ulica, číslo, obec (mesto), PSČ (ak nie je totožná s trvalým pobytom)
2. DRUH A FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY, O KTORÚ ŽIADA
druh sociálnej služby
forma sociálnej služby
3. DÁTUM ZAČATIA A ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
dátum začatia poskytovania sociálnej služby
Doba poskytovania sociálnej služby
(neurčitá, určitá – dokedy)
4. PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
číslo
vydal

dátum vydania

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa predkladá spolu so žiadosťou
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

5. PRIJMOVÉ A MAJETKOVÉ POMERY ŽIADATEĽA
druh príjmu (aký, aké)
dôchodok
iný príjem
výška finančných úspor
vklady
cenné papiere
nehnuteľný majetok
hnuteľný majetok vyššej hodnoty
iné

výška (hodnota)

O príjmových pomeroch predkladá žiadateľ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

6. ÚDAJE O RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOCH ŽIADATEĽA
meno a priezvisko

príbuzenský
pomer

pomeruze

rok
narodenia

adresa

Telefonický
kontakt

7. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ŽIADATEĽA
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších
osobných údajov nevyhnutných pre účel spracúvania sociálnej agendy v súvislosti s poskytovaním sociálnych
služieb zo strany zariadenia pre seniorov. Zároveň vyhlasujem, že súhlasím s ich poskytovaním inej osobe (Mesto
Bojnice, Sociálna poisťovňa, Slovenská pošta, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný súd) výhradne na
účely súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu
neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného
zariadeniu pre seniorov, v ktorom sa poskytuje žiadateľovi sociálna služba. Zároveň beriem na vedomie, že práva
dotknutej osoby sú upravené v ustanovení § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov

8. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV UVEDENÝCH
V ŽIADOSTI
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á)
právnych dôsledkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V ..............................................

dňa .............................................................
Podpis žiadateľa .............................................................

